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Euro Menkul Krymet Yattnm Ortakhgr Anonim $irketinin, 25.08.2017 tarihinde yaprlacapr
duyurulan 2017 yrh Ola[aniistti Genel Kurul toplantrsr gerekli asgari toplanti nisabr
sa[lanamamasr nedeniyle erlelenmesi iizerine bu kez toplantr nisabr aranmadan, l-9 Eylnl2017
Salr giinti saat 10.00'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarr No:2 06330 AkkopriiANKARA adresinde T.C. Ankara Valilifi Ticaret it vttidtirltifiii'niin 19.09.2017 tarih ve
27988984 sayrlt yazrsryla Bakanhk adrna gcirevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Satrlmrq BATUR

gozetiminde toplanmr gtrr.
Toplantrya ait Genel Kurul Qa[rrsr, kanun ve ana sozlegmede on goriildiifii gibi gtindemi de
ihtiva edecek qekilde Ti.irkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.08.2011 Taih-ve 0399 sayrl
niishasrnda ilan edildipi ayrtca, 25.08.2017 tarihinde Saat: 13.36'da Kamuyu Aydrnlatma
Platformu ve girket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle stiresi iginde yaprlmrgtrr.
Ttirk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gere[ince, elektronik genel kurul hazrrlklarrnrn
yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirildi$ bakanhk temsilcisi tarafindan tespit
edilmigtir.
Hazt bulunanlar listesinin tetkikinden, girketin toplam 20.000.000,00-Tl'lik sermayesine
tekabiil eden 20.000.000 adet hisseden2.857.518- TL'lik sermaye'ye kargrhk 2.857.518 adet
hissenin vekaleten, 100,00- Tl-'lik sermaye 'ye kargrhk 100 adet hissenin asaleten olmak izere
toplam da 2.857.618 adet hissenin toplantrda temsil edildigi, ilk toplantrnrn gerekli nisap
saplanamadr[rndan dolayr ertelenmesi ve bu kez yaprlacak toplantrnrn mevcut nisapla
yaprlacafrnrn anlagrlmasr iizerine giindemin gonigiilmesine gegilmigtir.
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Toplantr Fiziken ve Elektronik olarak saat 10.05'da eg zamanh olarak baglatrlmrq olup,
ortak temsilcisi tarafindan verilen cinergeye gcire, Toplantr Baqkanhlrna Orkun $AHN'in
segilmesi hususu oylanmrg ve oy birligi ile kabul edilmiqtir. Toplantr bagkanr tarafindan
tutanak yazmanhprna Esra OZfRya oy toplama memurlufuna Tarkan KIRLANGIQ,
Elektronik genel kurul sistem stirecinin yiiriitiilmesi igin ise Seda BAYRAK
gcirevlendirilmig ve bagkanhk divanr oluqturulmugtur.
Toplantr heyetine toplantr sonunda tutanaklarr imzalamaktizere yetki verilmesi oy birli[i ile
kabul edildi.
Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 28.07.2017 tarih ve 12233903-320.06-E.8971 sayrh izni ile
T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanh[r i9 Ticaret Genel Miidiirlilfti'niin 31.07.2017 tarih ve

50035491-431.02-E-00026942389 sayrh izin yaziarryla, onaylanan girket esas
sozlegmesinin Sermaye ve Paylar baghkh 1 1.ci maddesinin tadil edilmesi hususunun
goriigtilmesine gegildi. Tadil metninin toplantr tarihinden iig hafta rince Kamuyu
Aydrnlatma Platformu ve girket internet sitesinde yayrnlandrgrndan dolayr okunmamasr
hususunda verilen onerge oylandr ve 748.366 adet red oyuna kargrhk 2.109.252 kabul oyu
ile oygokluguyla kabul edilmigtir. Yaprlan miizakere ve oylama sonucunda esas sozlegme
tadil tasarrs,748.366 adet red oyuna karqrhk 2.f09.252 kabul oyu ile oygoklufuyla kabul
edilmigtir.
Yonetim Kurulu'nun yrl iginde belirlenecek gereksinimlerine gore 2017 yrh gelir ve
giderlerinde gerekli tasarruflarr yapma konusunda yetki verilmesi hususu 748.366 adet red
oyuna karqrhk 2.109.252 kabul oyu ile oygokluguyla kabul edilmigtir.
Giindemde gortigiilecek bagka madde kalmadr[rndan, aynca toplantr dilek ve temenniler
boliimiinde soz alan olmadrprndan genel kurul toplantrsr divan bagkanr tarafindan
saat:10:14' de kapatrlmrgtrr. ig bu toplantr genel kurul tutana[r toplantr mahallinde
bilgisayar marifeti ile dtizenlenerek okunup imza altrna ahndr.19 Eyltil 2017 Ankara.
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